
Акт здачі-приймання етапу з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-

сайту) 

 

Сторони: 

Замовник: ФО Саркісов Роман Сергійович з однієї сторони, та  

Виконавець: Дудка Станіслав Валентинович, з другої сторони, разом надалі по тексту 

іменовані Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) та домовились про наступне: 

1. Предмет договору 

 

1.1. Замовник приймає виконання наступних робіт:  

1.1.1. Другого етап: Розробка категорій товарів, а саме: 

 Категорій першого рівня; 

 Категорій другого рівня; 

 Категорій третього рівня; 

 Навігаційного меню зліва в категорії другого рівня; 

 Виду списком; 

 Виду сіткою; 

 Додаткового тексту вгорі сторінки; 

 Фільтра товарів; 

 Плаваючий блок фільтра;  

 Навігації по сторінці; 

 Блоку "Спец пропозиції" (залежність від категорій); 

 Зміни кнопок в залежності від вибору в адмін панелі; 

 Категорій «Акумуляторів» і «Запасних частин». 

 Адаптивність для смарфонів. 

 

2. Порядок і терміни виконання робіт 

 

2.1. Замовник приймає роботу в термін до 3 робочих днів.  

2.2 Якщо терміни були перевищені Розробник припиняє роботу на невизначений термін. 

У цьому випадку сторони розглядають питання про можливість продовження роботи і 

оформляють рішення двостороннім документом. 

 

3. Права та обов'язки Сторін 

 

Розробник зобов'язаний:  

3.1. Повідомити Замовника про завершення робіт з даного етапу і до отримання від нього 

вказівок припинити роботи.  

3.2. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки, зроблені з вини 

Розробника.  

Розробник має право:  

3.3. Не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли 

порушення Замовником своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню 

Договору.  

Замовник зобов'язується:  

3.4. Вчасно здійснити оплату робіт.  

3.5. Надавати інформацію, яка підлягає розміщенню на Сайті у необхідному форматі.  

3.6. Всі текстові та графічні файли Замовник надає в електронному вигляді.  

 

 

 



4. Вартість роботи та порядок розрахунків 

 

4.1. Вартість робіт згідно з цим Договором встановлюється у відповідність домовленості 

і загальній трудомісткості робіт.  

4.2. Замовник проводить остаточний розрахунок робіт після виконання договору 

протягом 5 банківських днів. Вартість робіт складає 60% від загальної  суми за етап 3780 

гривень, 40% Замовник сплачує після завершення роботи з усіх шести етапів. 

5. Порядок здачі та приймання результатів роботи 

 

5.1. Приймання результатів роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених у ТЗ.  

5.2. При завершенні роботи Розробник представляє Замовникові вихідні коди сайту (на 

вимогу Замовника).  

5.3. Замовник протягом 3-х днів з дня повідомлення про закінчення робіт підписує акт 

здачі-приймання роботи або направляє Розробнику мотивовану відмову від приймання 

роботи. У разі не оформлення Замовником акту здачі-приймання, без мотивованої 

відмови від приймання роботи протягом зазначеного терміну, робота вважається 

прийнятою.  

5.4. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю Розробника 

складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доопрацювань і термінів їх 

виконання.  

5.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясується неминучість отримання негативного 

результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Розробник припиняє її, 

ставить про це до відома Замовника протягом двох днів після припинення роботи. У 

цьому випадку сторони в дводенний термін розглядають питання про можливість 

продовження роботи і оформляють рішення двостороннім документом.  

6. Форс-мажор 

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов'язань за цим Договором у випадку форс-мажорних обставин. При цьому виконання 

зобов'язань за цим Договором відкладається на час дії даних обставин.  

6.2. При настанні вищезгаданих обставин кожна із Сторін повинна повідомити іншу 

Сторону в письмовому вигляді протягом 5-и днів з моменту настання цих обставин.  

 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ВИКОНАВЕЦЬ 

 

ФО Дудка С.В. 

41700 Сумська область,  

м. Буринь, вул. Нова буд. 5 кв. 1 

Паспорт серія МВ378997, 

 виданий Буринським РВ УМВС України  

в Сумській області  «04 квітня 2008р.» 

ІПН 3367814014 

0669315303  

ЗАМОВНИК 

 

ФО Саркісов Р.С.  

61100, м. Харків,  

вул. Танкопія, буд. 14, корпус А, кв. 70  

Паспорт серія ММ246828  

виданий Комінтернівським РВ ХМУ 

УМВСУ в Харківській обл. «2 липня 1999р.» 

ІПН 3025309793 

                  

 М.П.      

 




